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KOMUNIKAT 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

 

w sprawie występowania uciążliwości zapachowych w Brzegu Dolnym 
 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu informuje, że w związku ze 

zgłoszeniami dotyczącymi uciążliwości odorowej występującej w Brzegu Dolnym przeprowadził 

rozpoznanie na terenie miasta dotyczące potencjalnych źródeł uciążliwości. W wyniku 

przeprowadzonych oględzin potwierdzono, że jedno z wytypowanych źródeł jest źródłem 

nieprzyjemnych zapachów, które można opisać jako zapach chemiczny zmieszany z zapachem 

charakterystycznym dla obornika. Kontrola przeprowadzona w PCC Rokita S.A. na terenie 

oczyszczalni ścieków potwierdziła, że poletka osadowe, na których gromadzony jest osad ściekowy są 

jego źródłem.  

W celu zidentyfikowania substancji mogących powodować uciążliwość zapachową pobrano 

próbki osadu z poletek osadowych oczyszczalni ścieków  i poddano analizie laboratoryjnej.  

Próbkę poddano chromatograficznej analizie jakościowej. Z prawdopodobieństwem ponad 90% 

wykryto węglowodory aromatyczne:  4-metylfenol (para-krezol) i 4-metylindol. Oznaczono również 

azot amonowy. Obecność przedmiotowych substancji wskazuje na możliwość emisji do powietrza 4-

metylfenolu, 4-metylindolu i amoniaku. Związki te charakteryzują się trwałym, intensywnym, 

nieprzyjemnym zapachem. Występowanie emisji substancji zidentyfikowanych w osadach 

ściekowych  jest typowe dla procesów związanych oczyszczaniem ścieków czy np. stosowaniem 

naturalnych nawozów naturalnych (gnojówka, gnojowica, obornik). 

Zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska dopuszczalne poziomy substancji 

w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę rośli, stanowiące 

standardy jakości środowiska, zostały określone tylko dla kilku substancji. Nie ma wśród nich 

zidentyfikowanych związków.   

Natomiast na potrzeby ustalania dopuszczalnych poziomów emisji dla źródeł emisji 

wymagających pozwolenia zostały ustalone wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu. 

Przy czym nie ma zapisu zabraniającego przekraczania wartości odniesienia w powietrzu, tylko emisja 

dopuszczalna dla źródła ma zostać ustalona na poziomie zapewniającym dotrzymanie wartości 

odniesienia. Nadmienić należy, że nie ustala się emisji dopuszczalnej do powietrza w formie 

pozwolenia dla instalacji do oczyszczania ścieków ani dla źródeł emisji niezorganizowanej (omawiane 

źródło funkcjonuje w ramach oczyszczalni ścieków i jest powierzchniowym źródłem emisji, a zatem 

emisja ma charakter niezorganizowany). Na liście substancji posiadających wartości odniesienia 

w powietrza znajduje się amoniak  oraz krezol (4-metylfenol to inaczej p-krezol), nie ma natomiast 

indolu. Nie są również określone metodyki referencyjne badania stężeń powyższych substancji 

w powietrzu. Jednocześnie nie ma aktów prawnych regulujących aspekt emisji substancji 

zapachowych do powietrza. Nie zostały dotychczas ustalone standardy zapachowej jakości powietrza, 

tj. wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów w powietrzu atmosferycznym, 

który nie powinien być przekraczany w danym miejscu.  

W dniach 27 i 31 sierpnia 2015r. na terenie Brzegu Dolnego (podczas występowania 

uciążliwości zapachowej) zostały wykonane pomiary stężenia w powietrzu krezolu i amoniaku. 

Mierzone były stężenia uśrednione do jednej godziny. Wyniki pomiarów nie wykazały obecności 

w powietrzu amoniaku ani krezolu na mierzalnym poziomie. Równocześnie progi oznaczalności 

metody były niższe od wartości odniesienia, co wyklucza możliwość ich przekraczania. 

Mając jednak na względzie charakter występujących uciążliwości zapachowych Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu skierował wystąpienie do Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego informujące o wynikach przeprowadzonych kontroli i pomiarów. 

W przypadku niewystarczającej skuteczności działań ograniczających emisję prowadzonych przez 

PCC Rokita S.A. Marszałek może zobowiązać w drodze decyzji podmiot korzystający ze środowiska 

do podjęcia dalszych działań w tym zakresie. Ponadto informację o wynikach kontroli, a następnie 

o wynikach wykonanych pomiarów, przekazano również do Państwowego  Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wołowie, który jest organem właściwym do oceny występowania zagrożeń dla zdrowia 

lub życia ludzi. 

 


